
Czqi6 A 
Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

(wypelnia merytoryczna komdrka organizacyjna Urzedu Mias fa toddmiejska jednostka organizacyjna) 

1. Proponowane zadanie naleiy do zakresu zadah wlasnych grniny albo powiatu. 

a) TAK b) NIE 
.................................................................................................................. 
2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczeg6lno$ci 
zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeili taki ma odniesienie 
do lokalizacji proponowanego zadania) . 

a) TAK b) NIE 
3. Opinie i uzgodnienia z innymi kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczqce moBliwoSci realizowania zadania 
(np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzedu Miasta 
Eodzi, Miejskq Pracowniq Urbanistycznq w Eodzi, Wydziaiem Zbywania i Nabywania 
Nieruchomo.ici w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu Miasta Eodzi, 
Wydzialem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem Urzedu 
Miasta Eodzi); dotyczy sytuacji, w ktbrych realizacja zadania moze kolidowak z innymi 
zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczqcymi tego terenu lub budynku. 

a) TAK b) NIE 
.............................................. 

4. Teren, na kt6rym ma by6 zlokalizowane proponowane zadanie: 

a) stanowi teren, na kt6rvm gmina moie zgodnie z prawem wvdatkowad Brodki 
publiczne na to zadanie 

b) nie stanowi terenu, na kt6rym gmina moie zgodnie z prawem wydatkowak Srodki 
publiczne na zgloszone zadanie (np. teren jest przeznaczony na sprzedai - zostala 
podjeta stosowna uchwaia Rady Miejskiej w Lodzi albo wydane zarzqdzenie Prezydenta 
Miasta Eodzi) 

c) nie dotyczy 
5. Zadanie jest moiliwe do realizacji w trakcie jednego roku budietowego: 

a)TAK b) NIE 



Cze6d B 
Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotyczqca uwzglednienia propozycji 
zadania zgloszonego do budietu obywatelskiego na karcie do glosowania 

(w tym opis ewentualnych okolicznoici uniemoiliwiajqcych realizacje proponowanego 
zadania oraz inne uwagi istotne dla moiliwoici realizacji proponowanego zadania) 

a) pozvtvwna 
b) negatywna 

Przeprowadzenie zabieg6w ochronnych na kasztanowcach poprzez zalozenie 
pulapek feromonowych ograniaajqcych populacje szrotbwka kasztanowcowiaczka, 
poprawi stan zdrowotny dnew kasztanowcbw, a tym samym p r z e d w  ich 2ywotnoBC. 
Zabiegami zostanq objete dnewa rosnqce na terenach miejskich, nie objete zabiegami 
ochronnymi wykonywanymi corocznie na zlecenie Z a q d u  Zieleni Miejskiej z powodu 
niewystarczajqcych Srodkdw finansowych. Kasztanowce stanowiq istotny element 
zachowania rbwnowagi w Brodowisku ekologicznym szaegblnie na terenie miejskim. 
Pochlaniajq pyly i kun,  redukujq steenie, C02 i produkujq tlen poprawiajqc stan 
powietrza w miegcie, thmiq halas uliczny. Wplywajq pozytywnie na bilans wodny 
np. popnez cieniowanie gleby, zatrzymywanie wilgoci i wbd opadowych 
w rozbudowanych systemach korzeniowych. Stanowiq ostoje dla ptactwa oraz 
sq miejscem @cia wielu organizmdw np. mchdw, porostbw, zielenic, owadbw i gnybbw. 
Drzewa objete zabiegami wykazujq wiekszq odpornoBC na niesprzyjajqce warunki 

. '  
pogodowe (np. wichury, susze), co powoduje zwiekszenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. 

I \  v ' .  . r .;. 4 '  
Poprawia sie rbwnie2 ich estetyka. 'ips$ . 
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